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1Jn 2,3-11; Lk 2,22-35.

1Jn 2,3-11
Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „Ismerem őt”, de
parancsait nem tartja meg, az hazug, és nincs benne igazság. Aki azonban megtartja az ő igéjét,
abban Isten szeretete valóban tökéletes, és ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja,
hogy őbenne lakik, annak úgy is kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim! Nem új parancsot írok nektek,
hanem régi parancsot, amelyet kezdettől fogva ismertek. A régi parancs az ige, amelyet
hallottatok. De új parancsot is írok nektek, s ez rá is, rátok is vonatkozik, mert a sötétség elmúlt, és
az igaz világosság világít már. Aki azt mondja, hogy világosságban van, és testvérét gyűlöli, az még
most is a sötétségben van. Aki szereti testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne
botránkozás. De aki gyűlöli testvérét, az sötétben van, a sötétben jár, és nem tudja, hova megy, mert
a sötétség megvakította a szemét.
Jézus azt tanította, hogy
„Add el mindened és jöjj, kövess engem!” (Mk 10,21
„Aki nagy akar lenni, legyen mindenki szolgája!” (Mk 10,43)
„Tedd a hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ránt, kard által vész el!” (Mt 26,52)
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti
is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt.” (Jn 13, 34-35)
„Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13)
A lelkiismert-vizsgáló kérdések is ezeknek a parancsoknak a betartásához kapcsolódnak:
 Törekszem-e a jézusi gondolkodásmód megismerésérése?
 Törekszem-e a megismert igazságokat (parancsokat) beépíteni életembe, viselkedésembe?
 Készítettem már számadást arról, hogy mely területeken vannak sikerélményeim, és hol nem
boldogulok?
 Ismerem-e a betartott jézusi parancsok jutalmát? (Nyolc boldogság: Mt 5, 1-12)
 Igyekszem-e a megismert igazságokat továbbadni barátaimnak?
Szoktam-e ezen a felelősségen is gondolkodni?
„Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város el nem rejthető.” (Mt 5, 14)
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